
Hypnosecursus 
'Op een dag benaderde een man Ikkyu en vroeg hij: "meester, wilt u alstublie  een aantal grondregels van de hoogste 

wijsheid voor mij neerschrijven?" 
Ikkyu nam zijn penseel en schreef: "aandacht". 

"Is dat alles?" vroeg de man. 
Ikkyu schreef daarop: "aandacht. Aandacht." 

"Wel," zei de man, "ik zie niet echt veel diepte in wat u hebt geschreven." 
Daarop schreef Ikkyu hetzelfde woord drie keer: "aandacht. Aandacht. Aandacht." 

Half kwaad eiste de man: "Wat betekent dat woord aandacht nu eigenlijk?" 
Ikkyu antwoordde vriendelijk: "aandacht betekent aandacht. 

In Schiller 

'Mijn stem zal met je meegaan.' 

Milton H. Erickson 

  



Hypnosecursus 
We leren jou wat hypnose echt is en wat door wetenschappelijk onderzoek aangetoond wordt. We leren je ook allerlei 
misopva ngen en vooroordelen weerleggen, terwijl je zelf allerlei technieken aanleert, van permissieve of 
Ericksoniaanse hypnose tot directere methodes en showhypnose!  

 

Wat biedt deze opleiding mij? 
Beginselen van NLP 

Ericksoniaanse taalpatronen 

Sugges es in de wakende wereld 

Induc emethoden 

Verdiepingsmethoden 

Leren sugges es formuleren en gebruiken 

Wetenschappelijke studies leren interpreteren 

Ontwikkelen van jouw eigen s jl en aanpak 

Zowel permissieve als meer directe hypnose 

 

 Doelgroep 
Iedreen die wil bijleren over zichzelf of anderen. Therapeuten of hulpverleners die principes uit de hypnose willen 
gebruiken als ondersteuning van hun aanpak. Entertainers die elementen van hypnose (bv. sugges es in de wakende 
wereld) willen incorporeren in hun act.  

 

Contactgegevens 

dirk@badass.be 

+32 (0)494 38 27 44 
 



Meer over hypnose 

Hypnose kan een ijzersterk hulpmiddel zijn voor het aanpakken van heel wat verschillende thema's. Zo ontdekte het 
Na onal Ins tute of Health in 1996 in een analyse van maar liefst 27 verschillende experimenten dat hypnose pijn 
(veroorzaakt door bijvoorbeeld kanker, andere chronische ziekten, enzovoort) in niet minder dan 75 procent van de 933 
proefpersonen sterk deed verminderen, en in een andere analyse van 18 verschillende studies werd ook nog eens 
aangetoond dat proefpersonen die een combina e kregen van hypnose en een tradi onele therapeu sche behandeling 
(tegen slapeloosheid, zwaarlijvigheid, stress en hypertensie) meer verbetering vertoonden dan 70 procent van de 
mensen die enkel een tradi onele behandeling kregen voorgeschoteld (Erika Fromm en Michael R. Nash, 1992). In 
sommige progressieve ziekenhuizen is het inmiddels ook ingeburgerd om opera es of bevallingen uit te voeren onder 
hypnose en zonder (mogelijk schadelijke) narcose. 

Hoewel een toonaangevende vereniging als de American Psychological Associa on hypnose al lang hee  erkend als 
hulpprocedure bij therapie, blijven er toch nog al jd heel wat vooroordelen en misva ngen over hypnose. Vreemd 
genoeg is dit zowel voor het grote publiek als voor hypno seurs het geval. Daarom is het interessant te weten wat voor 
wetenschappelijke bewijs er eigenlijk is voor dit fenomeen. 

Hypnose is niet paranormaal. Ik vergelijk het al jd met licht. Daglicht dat invalt, is diffuus. Het valt een beetje overal. Een 
laserstraal bestaat echter uit gebundeld licht, en dat is nu net wat je jdens een hypnose met de aandacht van iemand 
doet. Gewoonlijk is de aandacht diffuus, maar jdens een hypnosesessie wordt de aandacht erg geconcentreerd. Er zijn 
dan ook enorm veel verschillende manieren om iemand te hypno seren. Het enige gemeenschappelijke punt is dat men 
zich concentreert. Of dat nu op een punt op de muur is, of op het klassieke uurwerk, of op een liedje, of op de eigen 
ademhaling, of op een beeld, hee  op zich weinig belang, al kan het interessant zijn om iets te vinden dat klikt bij een 
bepaalde persoon. Eigenlijk wijst onderzoek zelfs uit dat niet de hypno seur, maar wel de persoon die wordt 
gehypno seerd de bepalende factor is of een diepe graad van hypnose wordt bereikt! 

 

 

 

 

Bijna iedereen kan gehypno seerd worden. Op de schaal van Stanford (waar we straks nog op terugkomen) scoort 95% 
van de proefpersonen minstens 1 op 12 (de laagst mogelijke score is 0), en de eigen aanleg voor hypnose blij  stabiel 
doorheen de volwassenheid, ongeacht de lee ijd. Enkel zwakzinnigen en kinderen die te jong zijn om te begrijpen wat er 
gezegd wordt, lijken zeer er moeilijk vatbaar voor. In tegenstelling tot wat veel leken denken, zijn goedgelovige mensen 
zeker niet vatbaarder voor hypnose dan kri sche personen. Ook mo va e, ervaring, intelligen e of andere 
(persoonlijkheids)kenmerken zijn geen goede indica e voor de diepte die men kan bereiken onder hypnose. Wel lijkt de 
hersenstructuur een goede indica e voor de eigen hypno seerbaarheid: in 2004 ontdekten James E. Horton van de 
University of Virginia's College en Helen J. Crawford dat het rostrum gedeelte van het corpus callosum bij de best 
hypno seerbare proefpersonen 32 procent groter is dan bij proefpersonen die niet reageren op hypnose. 
 
Over die schaal van Stanford willen we wel nog iets kwijt. Wanneer men iemand een score op deze schaal toekent, 
gebeurt dat aan de hand van allerlei kleine tests. Er hoort een test bij elk cijfertje. Wie bijvoorbeeld de eerste zeven tests 
juist uitvoert, krijgt een 7 op de schaal. Toch lijkt dit ons niet al jd een perfecte waardemeter. Sommige mensen lijken 
immers meer aanleg te hebben om bepaalde dingen onder hypnose te bereiken dan anderen, wat betekent dat 
bovenstaande persoon misschien niet slaagt in tests 8 en 9, maar wel zou kunnen slagen in test 10. Toch wordt de test 
algemeen aanvaard door geves gde hypnotherapeuten. 

 
Het is zeker niet zo dat de hypno seur controle hee  over de personen die hij hee  gehypno seerd. Je zou kunnen 
zeggen dat er steeds een 'stemmetje' aanwezig is dat ervoor zorgt dat je nooit iets zult doen wat tegen de eigen principes 
ingaat. Zo lieten we jdens een lezing iemand geloven dat ze haar favoriete zangeres was. Toen we haar echter vertelden 
dat ze het podium moest opstappen en iets zingen, werd ze wakker zodra ze haar denkbeeldige microfoon aanraakte. 
Later bleek dat het meisje plankenkoorts had. 



 
Ook bovenstaande stelling moet echter genuanceerd worden. Een klein gedeelte van de bevolking - misschien ongeveer 
een procent - lijkt een staat te bereiken die wordt aangeduid als 'stuporeus'. Deze mensen schijnen zowat alles te doen 
wat wordt gevraagd. We zijn echter van mening dat dit niets te maken hee  met een slecht of labiel karakter, of met een 
absolute controle van de hypno seur. Wat er wel aan de hand is, is te verklaren met het fenomeen van de vernauwde 
aandacht. Omdat een stuporeus iemand zo geconcentreerd is op de uit te voeren taak, is hij of zij vaak niet meer echt 
bezig met wat er rond hem of haar heen gebeurd. 

Gehypno seerde mensen gedragen zich in ieder geval nooit als passieve machines: ze zijn ac ef bezig met het oplossen 
van hun problemen, en zijn ook crea ef als dat niet gesuggereerd wordt door de therapeut. De meeste zaken die hen 
overkomen, worden echter als 'moeiteloos' ervaren, alsof alles 'vanzelf' gaat. 

Lang niet iedereen hee  overigens het gevoel 'weg' te zijn: gewoonlijk behoud je jdens een hypnosesessie contact met 
de buitenwereld. Het is net omdat het mogelijk is dat je daardoor gestoord wordt, dat er jdens shows gewoonlijk wordt 
gevraagd aan de toeschouwers om s l te blijven. Het is overigens toch belangrijk dat je hypno seur kunt horen, niet? 

Hypnose is absoluut onschadelijk. Wél kunnen nega eve sugges es schadelijk zijn, maar dit geldt evengoed voor het 
dagelijkse leven. Wie voortdurend van de leraar te horen krijgt dat hij er niets van kan, loopt het risico dit ook te gaan 
geloven wanneer het niet waar is, of om een deuk te krijgen in het zelfvertrouwen. Dit betekent dus dat 
hypnotherapeuten - net als alle mensen - zeker moeten oppassen met de sugges es die ze geven! 

Zo denken we dat de meeste (of alle) mensen die lijden aan mul ple personality disorder (waarbij men denkt meerdere 
persoonlijkheden te hebben) verkeerde sugges es hebben gekregen (niet noodzakelijk onder hypnose) van mensen die 
praten over verschillende 'delen' of 'persoonlijkheden'. En wat te denken over waarzeggers, wier voorspellingen vaak 
waarheid worden omdat men er (onbewust) zijn of haar handelen naar richt! 

Ook bij het ophalen van herinneringen wijst onderzoek wijst uit dat men vaak dingen fantaseert! Hiervoor moet een 
therapeut dus oppassen, vooral wanneer het bijvoorbeeld gaat om vermeende incest of mishandeling. 

Het is onmogelijk in een hypno sche staat te blijven 'steken'. Wie toch in hypnose zou blijven, zou trouwens gewoon in 
slaap vallen en daarna nuchter wakker worden. Het lijkt er trouwens op dat men ook in het dagelijkse leven vaak een 
hypno sche staat ervaart, bijvoorbeeld bij het lezen, het tv kijken, of het beoefenen van yoga of medita e. 

Zoals gezegd, is hypnose vaak een uitstekend hulpmiddel bij het behandelen van allerlei kwalen en problemen van 
psychologische of psychosoma sche aard. En aangezien lichaam en psyche enorm veel wederzijdse invloed op elkaar 
uitoefenen, betekent dit dat je heel wat lijden kunt verzachten of wegnemen met hypnose. 

Hoe werkt hypnose nu eigenlijk precies? Vroeger had men het vooral over de twee hersenhel en. De linkerhersenhel  
controleert het rechterdeel van het lichaam (behalve de oren), de rechterhersenhel  controleert het linkerdeel van ons 
lichaam. Bovendien wordt er vaak gezegd dat ons logisch denken (waaronder rekenen) en onze taal vooral huist in de 
linkerhersenhel , en onze crea viteit in onze rechterhersenhel . Dit is maar gedeeltelijk waar. De werkelijkheid is een 
stuk complexer, en bovendien nemen andere hersendelen het vaak over als een bepaald gedeelte beschadigd geraakt. 
Men beweert regelma g dat hypnose de rechterhersenhel  extra ac veert. Tijdens hersenscans kunnen we inderdaad 
zien dat er een ander patroon ontstaat dan wanneer men slaapt of wakker is. Het onderzoek naar wat er precies aan de 
hand is, is echter nog geenszins afgesloten. Wel kunnen we met zekerheid zeggen dat de hersenen gewoonlijk werken 
alsof het gesuggereerde echt wordt geregistreerd, en dit in tegenstelling tot wat er gebeurd wanneer men zich gewoon 
iets inbeeldt! Tal van experimenten (vaak met PET scans, zoals het experiment van Henry Szechtman van de McMaster 
University in Ontario uit 1998, of het pijnreduc e experiment van Pierre Rainville van de University of Montreal van een 
jaar daarvoor) hebben dit al uitgewezen. 

Hersenexperimenten geven ons overigens een goed voorbeeld van waarom hypnose zo effec ef is bij (onder andere) 
pijnbestrijding. Tijdens een experiment werden proefpersonen geconfronteerd met pijnprikkels van verschillende 
intensiteiten. Hierbij moesten ze rapporteren hoeveel pijn ze hadden terwijl ook hun hersenac viteit geregistreerd werd. 
De subjec eve pijnbeleving van eenzelfde intensiteit verschilde enorm sterk van proefpersoon tot proefpersoon, maar 
vooral het geac veerde hersengebied bij de pijnbeleving was interessent: dit was immers een gebied dat instaat voor 
herinnering en ervaring! Hoe sterk je pijn ervaart, hangt dus grotendeels samen met de manier waarop je ermee omgaat 
en niet enkel met de objec eve intensiteit! 

  


